
   POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ  

 4º COMANDO REGIONAL 

16º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR  

 SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PERÍODO: das 06h do dia 14 setembro 2020 às 06h do dia 15 setembro 2020 

 (Segunda para Terça-feira) 

 
 

OCORRÊNCIAS COM ENCAMINHAMENTO: 
 
01 –  LESÃO CORPORAL/VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM GUARAPUAVA. 
Por volta das 07h30min do dia 14 de setembro de 2020, a equipe deslocou até a Rua 
Saldanha Marinho, Centro, no local relatou a solicitante, 44 anos, que na data de ontem 
quando seu companheiro, 56 anos, dormiu, ela pegou o celular dele afim de ver o que ali 
continha. Que na manhã de hoje quando o senhor foi acessar o seu celular notou que alguém 
havia mexido no aparelho e foi tirar satisfações com a senhora. Que vieram a discutir onde 
o homem agrediu com um chute na barriga. Segundo a senhora ele a chamou de "puta" e 
"mulher do diabo", entre outros palavrões. Diante dos fatos e no interesse na representação 
a equipe encaminhou os envolvidos para a 14ª SDP, para procedimentos cabíveis.  
 
02 – ROUBO/ CORRUPÇÃO DE MENOR/ CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL EM 
GUARAPUAVA. 

Por volta das 20h00min do dia 14 de setembro de 2020, na Pr 170 Boqueirão,  a equipe rpa 
de posse da informação de que haveria ocorrido uma situação de roubo na cidade de pinhão 
em que os dois autores tomaram sentido a Guarapuava de posse do veículo FORD/Fiesta o 
qual fora tomado de roubo, em patrulhamento pela via supracitada foi avistado o veículo o 
qual o condutor tentou evadir-se , sendo acompanhado pela equipe e avistado que em dado 
momento o passageiro do veículo dispensou um objeto que parecia ser uma arma de fogo, 
sendo que após cerca de 2 km de acompanhamento tático o condutor estacionou o veículo, 
sendo assim possível a abordagem dos ocupantes, posteriormente identificados como sendo 
o condutor o menor, 17 anos e o maior, 24 anos  em busca pessoal nada de ilícito foi 
localizado, porém em busca veicular foram localizados um aparelho de tv, um aparelho 
celular e algumas vestes femininas, bolsa e calçado. indagados os abordados quanto aos 
objetos estes vieram a confessar que cometeram um roubo na cidade de Pinhão e que os 
objetos e o veículo seriam produtos de roubo. Diante dos fatos foi retornado no local onde 
foi avistado que o passageiro, dispensou algo e localizado uma arma de fogo do tipo garrucha 
calibre 36". em consulta foi constatado que o homem, 24 anos possui em seu desfavor o 
mandado de prisão  pelo art. 157 do CP.. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao maior e 
apreensão ao menor e encaminhados os mesmos até na 14ª sdp compareceu a vítima, 20  
anos a qual entregou a equipe uma arma branca do tipo faca que segundo ela os autores 
haviam deixado no local do fato. 
 
 
OCORRÊNCIAS SEM ENCAMINHAMENTO: 

 
03 – APOIO A OUTROS ÓRGÃOS EM GUARAPUAVA. 

Por volta das 06h45min do dia 14 de setembro de 2020, uma equipe deslocou até a Rua 
Almirante Tamandaré, no local a equipe prestou apoio ao SAMU, onde um homem, se 
encontrava em surto psicótico. Ao chegar no local, o paciente se demonstrava bastante 
nervoso e agitado, porém, contido por seus familiares, os quais o colocaram dentro da 
ambulância. Diante dos fatos ele foi encaminhado pelo SAMU para o UPA-Batel para o 
devido atendimento médico.  
 
04 – TENTATIVA DE ROUBO EM GUARAPUAVA. 



Por volta das 16h00min do dia 14 de setembro de 2020, na sede do 16º BPM relataram os 
solicitantes que transitavam na Avenida Manoel Ribas, que 2 (dois) homens transitavam na 
via, sendo que dois homens em uma motocicleta HONDA CG, cor branca , teriam feito 
menção de estar armado e tentando fazer um roubo a um motociclista. Foi realizado 
patrulhamento porém sem êxito.  
 

05 – AMEAÇA EM  GUARAPUAVA. 

Por volta das 18h15min do dia 14 de setembro de 2020, na Rua Santos Dumont, Vila Carli,  
conforme ligação, de que um homem estaria na via pública armado ameaçando os vizinhos. 
No local conversado com a senhora, a mesma relatou que seu vizinho, começou a ameaçá-
la falando que estaria armado, com a chegada da equipe conversado com o senhor, sendo 
que o mesmo convidou a equipe para olhar sua residência, porém nada de ilícito foi 
localizado. A senhora não teve interesse na representação. Orientada quanto aos 
procedimentos cabíveis. 
 
OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO: 
 
Nada a relatar. 
 
OCORRÊNCIAS DE OUTRAS LOCALIDADES: 
 
06 –  ADQUIRIR VENDER FORNECER DROGAS EM PALMITAL.  
Por volta das 21h30min do dia 14 de setembro de 2020 Rua Parigot de Souza, Vila Parque 
Júnior,  chegou informação a equipe RPA  de que um veículo vw/gol g5 de cor preta estaria 
trazendo drogas para a cidade, a equipe em patrulhamento abordou um veículo VW/Gol de 
cor preta. Dentro do veículo estavam um homem, 27 anos, juntamente com um homem, 20 
anos e  outro homem, 22 anos,. Em revista pessoal, foi encontrado  uma bucha de substância 
análoga a maconha. No interior do veículo, foram encontrados 4 pinos de substância análoga 
a cocaína e mais 2 buchas de substância análoga a maconha e diversas latas de cerveja. 
Localizados certa quantia em dinheiro. Conduzidos os mesmos até a delegacia de palmital 
juntamente com a droga apreendida. Foi realizado teste etilométrico no condutor, que 
apresentou resultado 0,22 mg/l, configurando infração de trânsito. O veículo, em dia, porém 
o condutor não possuía Cnh e não apresentou condutor habilitado, sendo recolhido ao pátio 
do 4º Pelotão. 
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